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ABRIL 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES  DIJOUS DIVENDRES 

4 5 6 7 8 

Arròs de peix  
Bacallà amb patata al forn, pebre 
vermell, ceba, ai i tomàtiga 
Fruita 

Crema de carabassí  
Hamburguesa de vedella amb ceba y 
bròquil gratinant 
Iogurt  

Llenties amb verdures 
Truita de patata amb verdures 
saltejades 
Fruita 

Sopa amb brou de carn 
Pollastre al forn amb ensalada variada 
Fuita 

Tallarines integrals  
Wok de verdures y gambes 
Postra especial 

“Fingers” de pollastre amb verdures 
saltejades 
Iogurt 

Ou remenat amb xampinyons,  
tomàtiga i arròs  
Fuita 

Pa amb oli 
Pernil serrà, pernil dolç, tonyina i 
formatge  
Iogurt 

Calamar amb ensalada variada 
Fruita 

 

11 12 13 14 15 

Sopa de bullit 
Bullit amb ou 
Fruita 

Guiat de mongetes blanques 
Truita a la francesa amb ensalada i 
arròs 
Iogurt 

Arròs brut 
Salmó al forn amb verdures i patata al 
forn  
Fruita 

Ensalada completa 
Canelons de carn  
Fruita 

Paella Mixta  
Postra especial  

Pizza variada 
Iogurt 

Nugets de pollastre amb verdures al 
vapor 
Fruita 

Pa amb oli 
Pernil serrà, pernil dolç, tonyina i 
formatge 
Iogurt 

Hamburguesa veganes amb ensalada i 
arròs 
Fruita 

 

18 19 20 21 22 

Sopa de brou de peix 
Lluç al forn amb minestra 
Fruita 

Crema de bròquil 
Pollastre al forn amb pebres i ceba 
Iogurt 

Guiat de ciurons 
Croquetes de pernill serrà amb 
ensalada 
Fruita 

Fideus brut 
Llom de porc amb bolets i ensalada  
Fruita 

Macarrons amb carn picada 
Postra especial 

Piteres de pollastre amb puré de patata 
i verdures 
Fruita 

Pastel de verdures amb formatge i 
patata al forn/bullida  

Pa amb oli 
Pernil serrà, pernil dolç, tonyina i 
formatge 
Iogurt 

Pica pica amb arròs 
Fruita 

 

25 26 27 28 29 

Sopa amb brou de carn 
Truita a la francesa amb ensalada  
Fruita 

Llenties 
Salmó amb mongetes verdes i 
xampinyons  i puré de patata 
Iogurt 

Crema de pastanaga/carabassa 
Escalope amb ensalada 
Fruita 

Pasta carbonara 
Lluç al forn amb verdures  
Fruita 

Lasanya de verdures 
Postra especial 
 

Broqueta de pollastre amb verdures 
saltejades i patata al forn 
Fruita 

Pilotes de vedella amb patates i 
ensalada 
Iogurt 

Pa amb oli 
Pernil serrà, pernil dolç, tonyina i 
formatge 
Iogurt 

“Fajitas” de pollastre amb verdures 
Fruita 
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MAIG. 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES  DIJOUS DIVENDRES 

2 3 4 5 6 

Crema de pastanaga 
Pasta a la norma (albergínies, salsa de 
tomàtiga, formatge) 
Iogurt 

Guiat de mongetes blanques 
Ous farcits amb ensalada  
Fruita 

Sopa de brou de carn 
Llom al forn amb salsa de bolets i 
ensalada 
Fruita 

Ensalada de arròs/Arròs tres delícies 
Bacallà amb patata cruixent  
Fruita 

Fideua de peix i verdures 
Postra especial 
 

Arròs a la cubana amb ous i salsa de 
tomàtiga 
Fruita 

Nuggets de lluç amb patates, 
xampinyons i pastanaga baby 
Fruita 
 

Pa amb oli 
Pernil serrà, pernil dolç, tonyina i 
formatge 
Iogurt 

Hamburguesa completa amb ensalada* 
Iogurt 

 

9 10 11 12 13 

Arròs de peix  
Bacallà amb patata al forn, pebre 
vermell, ceba, ai i tomàtiga 
Fruita 

Crema de carabassí  
Hamburguesa de vedella amb ceba y 
bròquil gratinant 
Iogurt  

Llenties amb verdures 
Truita de patata amb verdures 
saltejades 
Fruita 

Sopa amb brou de carn 
Pollastre al forn amb ensalada variada 
Fuita 

Tallarines integrals  
Wok de verdures y gambes 
Postra especial 

“Fingers” de pollastre amb verdures 
saltejades 
Iogurt 

Ou remenat amb xampinyons,  
tomàtiga i arròs  
Fuita 

Pa amb oli 
Pernil serrà, pernil dolç, tonyina i 
formatge  
Iogurt 

Calamar amb ensalada variada 
Fruita 

 

16 17 18 19 20 

Sopa de bullit 
Bullit amb ou 
Fruita 

Guiat de mongetes blanques 
Truita a la francesa amb ensalada i 
arròs 
Iogurt 

Arròs brut 
Salmó al forn amb verdures i patata al 
forn  
Fruita 

Ensalada completa 
Canelons de carn  
Fruita 

Paella Mixta  
Postra especial  

Pizza variada 
Iogurt 

Nugets de pollastre amb verdures al 
vapor 
Fruita 

Pa amb oli 
Pernil serrà, pernil dolç, tonyina i 
formatge 
Iogurt 

Hamburguesa veganes amb ensalada i 
arròs 
Fruita 

 

23 24 25 26 27 

Sopa de brou de peix 
Lluç al forn amb minestra 
Fruita 

Crema de bròquil 
Pollastre al forn amb pebres i ceba 
Iogurt 

Guiat de ciurons 
Croquetes de pernill serrà amb 
ensalada 
Fruita 

Fideus brut 
Llom de porc amb bolets i ensalada  
Fruita 

Macarrons amb carn picada 
Postra especial 

Piteres de pollastre amb puré de patata 
i verdures 
Fruita 

Pastel de verdures amb formatge i 
patata al forn/bullida  

Pa amb oli 
Pernil serrà, pernil dolç, tonyina i 
formatge 
Iogurt 

Pica pica amb arròs 
Fruita 
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JUNY. 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES  DIJOUS DIVENDRES 

30 31 1 2 3 

Sopa amb brou de carn 
Truita a la francesa amb ensalada  
Fruita 

Llenties 
Salmó amb mongetes verdes i 
xampinyons  i puré de patata 
Iogurt 

Crema de pastanaga/carabassa 
Escalope amb ensalada 
Fruita 

Pasta carbonara 
Lluç al forn amb verdures  
Fruita 

Lasanya de verdures 
Postra especial 
 

Broqueta de pollastre amb verdures 
saltejades i patata al forn 
Fruita 

Pilotes de vedella amb patates i 
ensalada 
Iogurt 

Pa amb oli 
Pernil serrà, pernil dolç, tonyina i 
formatge 
Iogurt 

“Fajitas” de pollastre amb verdures 
Fruita 

 

6 7 8 9 10 

Crema de pastanaga 
Pasta a la norma (albergínies, salsa de 
tomàtiga, formatge) 
Iogurt 

Guiat de mongetes blanques 
Ous farcits amb ensalada  
Fruita 

Sopa de brou de carn 
Llom al forn amb salsa de bolets i 
ensalada 
Fruita 

Ensalada de arròs/Arròs tres delícies 
Bacallà amb patata cruixent  
Fruita 

Fideua de peix i verdures 
Postra especial 
 

Arròs a la cubana amb ous i salsa de 
tomàtiga 
Fruita 

Nuggets de lluç amb patates, 
xampinyons i pastanaga baby 
Fruita 
 

Pa amb oli 
Pernil serrà, pernil dolç, tonyina i 
formatge 
Iogurt 

Hamburguesa completa amb ensalada* 
Iogurt 

 

13 14 15 16 17 

Arròs de peix  
Bacallà amb patata al forn, pebre 
vermell, ceba, ai i tomàtiga 
Fruita 

Crema de carabassí  
Hamburguesa de vedella amb ceba y 
bròquil gratinant 
Iogurt  

Llenties amb verdures 
Truita de patata amb verdures 
saltejades 
Fruita 

Sopa amb brou de carn 
Pollastre al forn amb ensalada variada 
Fuita 

Tallarines integrals  
Wok de verdures y gambes 
Postra especial 

“Fingers” de pollastre amb verdures 
saltejades 
Iogurt 

Ou remenat amb xampinyons,  
tomàtiga i arròs  
Fuita 

Pa amb oli 
Pernil serrà, pernil dolç, tonyina i 
formatge  
Iogurt 

Calamar amb ensalada variada 
Fruita 

 

20 21 22 23 24 

Sopa de bullit 
Bullit amb ou 
Fruita 

Guiat de mongetes blanques 
Truita a la francesa amb ensalada i 
arròs 
Iogurt 

Arròs brut 
Salmó al forn amb verdures i patata al 
forn  
Fruita 

Ensalada completa 
Canelons de carn  
Fruita 

Paella Mixta  
Postra especial  

Pizza variada 
Iogurt 

Nugets de pollastre amb verdures al 
vapor 
Fruita 

Pa amb oli 
Pernil serrà, pernil dolç, tonyina i 
formatge 
Iogurt 

Hamburguesa veganes amb ensalada i 
arròs 
Fruita 

 

 


